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Epe, Sionskerk, 18 februari 1979 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Schriftlezing, Maleachi 4 | Mattheüs 17: 1-6 |SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken Zijner handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
En van Christus Jezus de Here 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 105: 6 en 7 

6 Al wat Hij Izak heeft gezworen, 
Heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren', 
Aan Jakob, tot een wet gesteld, 
Van al 't beloofde heil verzeld, 
En aan gans Isrel toegezeid 
Tot Zijn verbond in eeuwigheid. 
 
7 Hij sprak: "Ik zal de schoonste landen, 
'k Zal Kanan leevren in uw handen, 
't Welk 't snoer uws erfdeels wezen zal." 
Het volk was weinig in getal, 
't Verkeerde daar als vreemdeling, 
Toen 't zulk een gunstrijk woord ontving. 

 
De Wet des Heeren 
 
Zingen Psalm 118: 3 

3 Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den Heer' ootmoedig aan. 
De Heer' verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De Heer' is bij mij; 'k zal niet vrezen; 
De Heer' zal mij getrouw behoen. 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 
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Gebed 
 
Schriftlezing 
 
1e lezing Maleachi 4 

1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie 
goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de 
HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er 
zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. 
3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer 
voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen. 
4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans 
Israël, der inzettingen en rechten. 
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN 
komen zal. 
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot 
hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. 

 
2e lezing Mattheüs 17: 1-6 

1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en 
bracht hen op een hogen berg alleen. 
schilderij van Duccio di Buoninsegna: De transfiguratie (Maestà) 
2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en 
Zijn klederen werden wit gelijk het licht. 
3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. 
4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, 
laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. 
5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit 
de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort 
Hem! 
6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 9: 11, 12, 13 en 14 

12 Hij zoekt en Hij gedenkt het bloed, 
Gestort in wreevlen euvelmoed; 
Hij toont der armen nood te weten, 
En zal hun kermen niet vergeten. 
 
13 Bewijs, o Heer', Uw knecht gena. 
Sla mij in mijn ellende ga. 
Zie, hoe mijn haters mij verdrukken, 
Gij, die mij wilt den dood ontrukken. 
 
14 Opdat ik, Heer', U, blij te moe, 
In Sions poorten hulde doe, 
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En in Uw heil, te allen tijde, 
Met Sions dochter mij verblijde. 

Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 17 

17 Leer mij, o Heer', den weg, door U bepaald; 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Goddlijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 

 
Eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 2 

2 Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
Zal huppelen van zielevreugd, 
Daar zij hun wens verkrijgen. 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
Ten hoogsten toppunt stijgen. 
Heft Gode blijde psalmen aan; 
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
Laat al wat leeft Hem eren. 
Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt; 
Zijn Naam is Heer' der heren. 

 
Zegen 


